
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mi Robot Vacuum Mop Essential 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 
 

 



   
 

 

BEVEZETÉS 
Köszönjük, hogy a Xiaomi robotporszívót választotta! 
A Mi Robot Vacuum Mop Pro egy intelligens otthoni tisztító eszköz, amely egy nagy pontosságú lézeres 
WiYROViJpU]pNHOĘYHO�IHOWpUNpSH]L�D]�RWWKRQiW�pV�SUHFt]�WLV]WtWiVL�~WYRQDODW�NDONXOiO��0yGV]HUHVHQ�WDNDUtW�
D�ODNiVEDQ�pV�DXWRPDWLNXVDQ�YLVV]DWpU�D�W|OWĘ�GRNNROyKR]��DPLNRU�EHIHMH]WH�D]W��$�PRELO�DSSOLNiFLyEDQ�
N|YHWKHWL�YDOyV�LGĘEHQ�D�WDNDUtWiVW�pV�D]��WHPH]pVW��pV�YH]pUHOKHWL�D�URERWRW�WiYROUyO� 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
$�NpV]�OpN�IXQNFLyL�pV�WXODMGRQViJDL�HOĘ]HWHV�ILJ\HOPH]WHWpV�QpON�O�PHJYiOWR]KDWQDN� 
$PHQQ\LEHQ�HOWpUpVW�WDSDV]WDO��NHUHVVH�IHO�ZHEROGDOXQNDW�D�OHJIULVVHEE�LQIRUPiFLyNpUW� 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
0LQGLJ�WDUWVD�EH�D]�DOiEEL�HOĘtUiVRNDW�D�NpV]�OpN�KDV]QiODWD VRUiQ��(]]HO�FV|NNHQWKHWL�WĦ]��iUDP�WpV�
és egyéb balesetveszély kockázatát. 

x $�NpV]�OpN�pU]pNHQ\�PĦV]DNL�HV]N|]��NpUM�N��yYMD�D�OHHMWpVWĘO�pV��WĘGpVHNWĘO� 
x .pUM�N��QH� WHJ\H�NL�D�NpV]�OpNHW�HUĘV�HOHNWURPiJQHVHVVpJQHN�� LOO�� UiGLyKXOOiPRNQDN��(]HN�D�

készülék mHJKLEiVRGiViW�YDJ\�D]�HONpV]�OW�IHOYpWHOHN�PHJVpU�OpVpW�RNR]KDWMiN� 
x 1H�WHJ\H�NL�D�NpV]�OpNHW�V]pOVĘVpJHVHQ�PDJDV�YDJ\�DODFVRQ\�KĘPpUVpNOHWQHN��YDODPLQW�WĦ]Ę�

napsugárzásnak. 
x Amennyiben a készülék HOHNWURPRV�KiOy]DWUD�W|UWpQĘ�FVDWODNR]WDWiVD�XWiQ azt tapasztalja, hogy 

D]�HV]N|]�W~OPHOHJV]LN��HVHWOHJ�I�VW|W�YDJ\�NHOOHPHWOHQ�V]DJRW�ERFViW�NL��D]RQQDO�YiODVV]D�OH�
D]�HOHNWURPRV�KiOy]DWUyO�D�WĦ]HVHWHN�PHJHOĘ]pVH�pUGHNpEHQ� 

x $� NpV]�OpN� QHP� MiWpN�� *\HUPHNHN� PLQGHQ� HVHWEHQ� NL]iUyODJ� V]�OĘL� IHO�J\HOHW� PHOOHWW� és 
engedéllyel használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit 
NLVJ\HUPHNHN� HOĘO� HO]iUYD� WDUWVD�� PHUW� D� NLV� DONDWUpV]HN� IXOODGiVW� YDJ\� HJ\pE� VpU�OpVW�
okozhatnak! 

x $�NpV]�OpNHW�KĦY|V��V]iUD]�KHO\HQ�WiUROMD� 
x .DUEDQWDUWiV�HOĘWW�K~]]D�NL�D�NpV]�OpNEĘO�D�KiOy]DWL�kábelt.  
x Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy 

PHOOp�KHO\H]HWW�PiV�HV]N|]��.�O|Q|VHQ�ILJ\HOMHQ�D�NiEHOUH�D�NpV]�OpN�FVDWODNR]yMiQiO��  
x Csak a készülékkel kompatibilis hálózati kábelt (tartozék) használja. Más kábel használata 

érvényteleníti a garanciát. Húzza ki a kábelt D�IDOL�DOM]DWEyO��amennyiben huzamosabb ideig nem 
szándékozik használni a légtisztítót.  

x Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 
PHOHJtWĘ���V]iUtWy�HV]N|]W��SO��KDMV]iUtWy��PLNURKXOOiP~�V�WĘ��VWE� 

x BiUPLO\HQ�NpUGpV�IHOPHU�OpVH�HVHWpQ�IRUGXOMRQ�D�V]HUYL]KH]� 
x 1H�KDV]QiOMD�D�NpV]�OpNHW�H[WUpP�KĘPérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°&�IHOHWW���

mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát. 
x Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapján. 
x Hu]DPRVDEE�KDV]QiODW�HVHWpQ��YDJ\�IRO\DPDWRV�WHUKHOpV�PHOOHWW�D�készülék IHOPHOHJHGKHW��(]�

normális jelenség. 
x Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre. 

 
x Ez a terméket beltéri padló tisztásra tervezték, ne használja kültéren (pl erkély). 
x 1H�KDV]QiOMD�D�NpV]�OpNHW�PiV�IHO�OHWHQ�D�SDGOyQ�NtY�O� 
x Ne használja a terméket nyitott véJĦ��PDJDVODWL�KHO\HNHQ��SO��HPHOHW��Q\LWRWW�WHUDV]�� 
x 1H�KDV]QiOMD�D�NpV]�OpNHW�YL]HV�SDGOyQ�YDJ\�I�UGĘV]REiEDQ� 
x +DV]QiODW�HOĘWW�D]�HVHWOHJHVHQ�D�I|OG|Q�OpYĘ�YH]HWpNHNHW�V]HGMH�IHO��PHJHOĘ]YH�H]]HO��KRJ\�D�

készülék kereke köré csavarodjanak. 



   
 

 

x A készülék elakDGiViW�PHJHOĘ]KHWL��KD�IHOV]HGL�D�SDGOyUyO�SO��D�PĦDQ\DJ�]DFVNyNDW��0HJyYKDWMD�
értékeit a károktól, ha minden törékeny tárgyat elpakol a robot útjából. 

x Ezt a terméket gyermekek, szellemileg-��YDJ\�IL]LNDLODJ�NRUOiWR]RWW�V]HPpO\�QHP�KDV]QiOKDWMD��
csak azutáQ��KRJ\�PHJIHOHOĘ�RNWDWiVEDQ�UpV]HV�OW�D�WHUPpN�KDV]QiODWiW�LOOHWĘHQ��YDJ\�PHJNDSWD�
D�PHJIHOHOĘ�IHO�J\HOHWHW�pV�FVDN�D�IHO�J\HOĘ�IHOHOĘVVpJpUH�KDV]QiOKDWMiN�D�WHUPpNHW� 

x $�NHIHWLV]WtWy�V]HUV]iPRW�QH�KDJ\MD�NLVJ\HUPHN�iOWDO�HOpUKHWĘ�KHO\HQ� 
x Ne nyúljon a mozgy�DONDWUpV]HNKH]��pV�WDUWVD�WiYRO�D�KDMiW�pV�D�UXKi]DWiW�LV�WĘO�N� 
x 1H�KDV]QiOMD�V]ĘQ\HJ�WLV]WtWiViUD� 
x Ne használja égett anyag tisztítására. 
x Ne emelje meg a készüléket D�NLHPHONHGĘ�V]HQ]RUV]LJHWQpO��D]��WN|]ĘMpQpO��YDJ\�D�IHGHOpQpO�

IRJYD� 
x $�WLV]WtWiV�YDJ\�NDUEDQWDUWiV�HOĘWW�PLQGLJ�NDSFVROMD�NL�D�készüléket és távolítsa el a tápkábelt a 

konnektorból. 
x .L]iUyODJ�D� NpV]�OpNKH]�NDSRWW� W|OWĘiOOYiQ\W�KDV]QiOMD��0iV� W|OWĘ�KDV]Qálata érvényteleníti a 

jótállást. 
x Ne vágja szét, ne javítsa és ne módosítsa az akkumulátort vagy a dokkolót. 
x $�GRNNROyW�PLQGLJ�WDUWVD�WiYRO�D�KĘIRUUiVRNWyO��SO��UDGLiWRU��IĦWĘWHVW�� 
x $�WHUPpN�pOHWWDUWDPiQDN�YpJpQ�D]�~MUDKDV]QRVtWiV�HOĘWW�HO�NHOO� távolítani az akkumulátort. Az 

akkumulátor eltávolítását csak képzett szakember végezheti! 
x 0HJIHOHOĘHQ�NH]HOMH�D]�DNNXPXOiWRUW�– veszélyes hulladéknak számít! 
x Ne tisztítsa a dokkolót nedves ronggyal. 
x $PHQQ\LEHQ� D� WiSNiEHO� PHJVpU�O�� IHOWpWOHQ�O� NL� NHOO� D]W� cserélni. Ne üzemeltesse így a 

készüléket. 
x 6]iOOtWiV� HOĘWW� HOOHQĘUL]]H�� KRJ\� NL� YDQ-e kapcsolva a készülék. Javasoljuk az eredeti 

csomagolás megtartását. 
x Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy legalább 90 

naponként töltse IHO�WHOMHVHQ�D]�DNNXPXOiWRUW� 
x Figyeljen arra, hogy a készülék ne szívjon be kemény, éles tárgyakat, mint pl építési törmelék, 

üvegszilánk, szög. 
x 1H� I~MMRQ� VHPPLO\HQ� IRO\DGpNRW�D� NpV]�OpNEH��(OOHQĘUL]]H��KRJ\�D� SRUWDUWiO\� WHOMHVHQ� V]iUD]�

PLHOĘWW�YLVV]DKHO\Hzi. 
x 1H�KHO\H]]H�HO�D�NpV]�OpNHW�IHMMHO�OHIHOp��$�Op]HUHV�pU]pNHOĘ�WHWHMH�QH�pULQWNH]]HQ�D�WDODMMDO� 
x &VDN�D�KDV]QiODWL�XWDVtWiVEDQ�OHtUWDNQDN�PHJIHOHOĘHQ�KDV]QiOMD�D�NpV]�OpNHW��QH�KDV]QiOMD�D]W�

PiV� FpOUD�� $� NpV]�OpN� QHP� PHJIHOHOĘ� KDV]QiODWiEyO� HUHGĘ� NiURNpUW� D� IHOKDV]QiOyW� WHUKHOL�
IHOHOĘVVpJ�� 

x $MiQORWW�D�IHOW|UOĘ�IXQNFLy�KDV]QiODWDNRU�D�NpV]�OpN�IHO�J\HOHWH��1HP�MDYDVROW�D�IHOW|UOĘ�IXQNFLy�
IHO�J\HOHW�QpON�OL�KDV]QiODWD� 

x 6]HGMHQ� IHO� PLQGHQ� V]pWV]yUW� NiEHOW� pV� YH]HWpNHW� pV� N�O|QE|]Ę� WiUJ\DNDW� D� I|OGUĘO�� PLHOĘtt 
üzembe helyezi a készüléket. Távolítson el minden törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyat a 
robot lehetséges útjából.  

 
  



   
 

 

A készülék tisztítása 
x $�NpV]�OpN�N�OVĘ�IHO�OHWpW�V]iUD]��PLNURV]iODV�NHQGĘYHO tisztíthatja meg. 
x $�NpV]�OpN�EHOVĘ�UpV]HLW�pV�D�tartályokat száraz ronggyal tisztítsa meg. 

 
$PHQQ\LEHQ�D�NpV]�OpNHW�HPHOHWHV�Ki]EDQ�V]HUHWQp�D�I|OGV]LQW�IHOHWW�KDV]QiOQL��JRQGRVNRGMRQ�UyOD��
KRJ\�IL]LNDL�DNDGiO\�yYMD�PHJ�D�URERWRW�D�OHHVpVWĘO��$WWyO�I�JJHWOHQ�O��KRJ\�D�készülék rendelkezik ilyen 
pU]pNHOĘYHO� �SHUHPpU]pNHOĘ��� HOĘUH� QHP� OiWKDWy� N|U�OPpQ\� �SO�� V]HQQ\H]ĘGpV�� PLDWW� D]� pU]pNHOĘ�
HVHWOHJ�QHP�PĦN|GKHW��$�OHHVĘ�V~O\RV�WiUJ\�SHGLJ�EDOHVHWYHV]pO\HV�pV�DQ\DJL�NiUW�RNR]KDW� 
 
-(//(0=ė. 
Modell:   MJSTG1 
Teljesítmény:  25W 
6]tYyHUĘ�   2200pa 
Kapcsolódás:  WiFi �������E�J�Q�����*+] 
Kompatibilitás:  Google Assistant és Amazon Alexa  
Áramellátás:   Beépített lítium akkumulátor, 25���P$K������4V 
7|OWpVL�LGĘ�   4-5 óra 
ÈWPHQĘ�WHOMHVtWPpQ\� 25W 
Tápellátás:   100-���9�$&��������+] 
7|OWĘiUDP�   ��9�1.2A DC 
�0LQGHQ�DGDW�EHOVĘ�ODERUDWyULXPL�N|U�OPpQ\HN�N|]|WW�PpUW�HUHGPpQ\��pV�D�N�O|QE|]Ę�KDV]QiODWL�V]RNiVRN�pV�D�N|UQ\H]HW�
YiOWR]iVD�PLDWW�D�YDOyViJEDQ�HOWpUKHWQHN� 
 
DOBOZ TARTALMA 
 

 
Mi Robot Vacuum Mop Essential 

 

 
7|OWĘ�GRNNROy 

 
 

7LV]WtWy�NHIH 
 

Hálózati kábel 

 
7|UOĘ�IHOWpW tartó 

 
FelW|UOĘ�IHOWpW 

 
Használati útmutató 

Jótállási jegy 
  



   
 

 

Hulladékkezelés 
$�KXOODGpNNH]HOpVUH�D���������(.�HXUySDL�LUiQ\HOY�YRQDWNR]LN� 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
7RYiEEL�LQIRUPiFLyW�D�KHO\L�|QNRUPiQ\]DWWyO�YDJ\�N|UQ\H]HWYpGHOPL�V]HUYHNWĘO�NpUKHW� 
 
Gyártó: 
Xiaomi Communications Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company) 
Cím: No������WK�)ORRU��%XLOGLQJ�������;L¶HUTL�0LGGOH�5RDG� Haidian District, Beijing, China, 100085 
 
0HJIHOHOĘVpJL�Q\LODWNR]DW��.LYRQDW� 
$� IRUJDORPED� KR]y� NLMHOHQWL�� KRJ\� D� NpV]�OpN� PHJIHOHO� D� UHQGHOWHWpVV]HUĦ� KDV]QiODWQDN� pV� D]�
HOĘtUiVRNQDN�PHJIHOHOĘHQ�WHUPpNPDWULFiYDO��MyWiOOiVL�MHJJ\HO�pV�PDJ\DU�Q\HOYĦ�KDV]QiODWL�~WPXWDWyYDO�
NHU�O�IRUJDORPED� 
$� J\iUWy� iOWDO� N|]]pWHWW� Q\LODWNR]DW� DODSMiQ� D� WHUPpN�&(�PHJIHOHOĘVpJL� MHOOHO� NHU�O� D� IRUJDORPED� D�
���������;;,,������,.,0�UHQGHOHW���������EHNH]GpVpQHN�PHJIHOHOĘHQ� 
A gyártó ezennel kijelenti, hogy D�NpV]�OpN�PHJIHOHO�PLQGHQ�GLUHNWtYiQDN�pV�HXUySDL�QRUPiQDN� 
 
0LQĘVpJWDQ~VtWiV 
$�IRUJDORPED�KR]y� WDQ~VtWMD��KRJ\�D�NpV]�OpN�D��������� �,,,������ ,S0-%N0��6]�� UHQGHOHWEHQ�HOĘtUWDN�
V]HULQW�PHJIHOHO�D�OHtUiVEDQ�V]HUHSOĘ�PĦV]DNL�MHOOHP]ĘNQHN� 
© 2020 0LQGHQ�MRJ�IHQQWDUWYD�D�:D\WH4�(XURSH�.IW��UpV]pUH� 
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)HO�OQp]HW 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'RNNROy 
 

 

Nyomja meg 3 másodpercig a 
EH�NLNDSFVROiVKR]��KD�QLQFV�W|OWpV�
alatt.  
Nyomja meg a takarítás indításához, 
szüneteltetéséhez. 

ÈOODSRW�MHO]Ę 

Nyomja meg a gombot a dokkolóhoz 
W|UWpQĘ�YLVV]DWpUpVKH] 
Nyomja meg újra a szüneteltetéshez 
Nyomja meg 5 másodpercig, amíg egy 
üzenetet nem hall, nyomja meg 5 
másodpercig a gyári állapothoz 

Nyomja meg együttesen 3 mp-ig a 
:LIL�NDSFVRODW�W|UOpVpKH] 

Dokkolás 

%H�NLNDSFVROiV��
Tisztítás gomb 

Narancs villogás: Hiba�Visszatér a 
dokkolóhoz töltés miatt, ha kevés az 
energia. 
Lassú narancs villogás (kevés energia 
szint) 
/DVV~�IHKpU�YLOORJiV (az energia szint 
több, mint 20%). 
Fehér villogás: Visszatér a dokkolóhoz 
W|OWpV�PLDWW���6]�QHW 
Fehéren világít: Takarítás � Teljesen 
IHOW|OWYH. 

7|OWĘ�pULQWNH]Ę 

'RNNROiV�LQIUD�pU]pNHOĘ 



   
 

 

$OXOQp]HW 
 
 
 

 
 
 
  

)ĘNHIH 

Akkumulátor 

.HIHIHGpO 

2OGDOVy�NHIH 

Kerék 

Perem pU]pNHOĘN 

7|UOĘ�IHOWpW�WDUWy�KHO\H 

Forgókerék 

7|OWĘ�pULQWNH]ĘN 



   
 

 

TELEPÍTÉS 
 
1. Távolítsa el a YpGĘelemeket pV�IyOLiNDW 
 

 
 
���&VDWODNR]WDVVD�GRNNROyW�D�IDOL�DOM]DWKR]� 
 
1\LVVD�NL�D�GRNNROy�IHGHOpW��&VDWODNR]WDVVD�D�NiEHOW�pV�YH]HVVH�N|UEH�D�GRNNROy�DOMiEDQ��PDMG�WiYROtWVD�
HO�D�YpGĘIyOLiW�D]�LQIUD�pU]pNHOĘUĘO� 
 

 
 
  



   
 

 

���+HO\H]]H�D�W|OWĘ�GRNNROyW�D�SDGOyUD��KiWWDO�D�IDOQDN 
 

 
 
4. Kapcsolja be és töltse a porszívót. Nyomja meg 3 másodpercig a  gombot a porszívó 
EHNDSFVROiViKR]��$PLNRU�D]�iOODSRWMHO]Ę�YLOiJtW��KHO\H]]H�D�SRUV]tYyW�D�GRNNROyUD�D�W|OWpVKH]. 
 

 
 

  



   
 

 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
 
3RUV]tYy�PyG 
 
Kapcsolja be a porszívót, készen áll a takarításra 
 

 
 
3RUV]tYy]iV�pV�IHOW|UOpV�PyG 
 
1. 1\LVVD�NL�D�WDUWiO\�IHGHOpW��W|OWVH�PHJ�D�WDUWiO\W��PDMG�]iUMD�YLVV]D�D�IHGHOHW� Helyezze a 2-az-1-ben 
víz- és portartályt a porszívóba. 
 

 
 
  



   
 

 

���+HO\H]]H�IHO�D�IHOW|UOĘ�IHOWpWHW�D�SRUV]tYy�DOMiUD�D]�iEUD�DODSMiQ. 
 

 
 
3. .DSFVROMD�EH�D�NpV]�OpNHW��NpV]HQ�iOOD�D�SRUV]tYy]iVUD�pV�IHOW|UOpVUH� 
 
Megjegyzés: +D�D�IHOW|UOĘ�IHOWpW�QLQFV�IHOKHO\H]YH��FVDN�SRUV]tYy�PyG�OHV]�KDV]QiODWEDQ� 
 

 
 
FLJ\HOPH]WHWpVHN 
 

1. 1H�WHJ\H�NL�D�GRNNROyW�N|]YHWOHQ�QDSIpQ\QHN� 
2. *\Ę]Ędjön meg róla, hogy legalább 0,5m szabad hely áll rendelkezésre a dokkoló mindkét 

oldalán és legalább 1,5m szabad hely YDQ�D�GRNNROy�HOĘWW�� 
3. Ha a készülék alacsony energiaszint miatt nem kapcsol be, helyezze közvetlenül a dokkolóhoz. 
4. A készülék azonnal bekapcsol, ha a dokkolóra csatlakoztatja. 
5. Töltés közben nem kapcsolható ki a készülék. 
�� 7iYROtWVD�HO�IHOW|UOĘ�IHOWpWHW töltés alatt, illetve, ha nincs használatban. 
7. 5HQGV]HUHVHQ�WLV]WtWVD�D�SRUWDUWiO\W��KRJ\�PHJHOĘ]]H�D�W~O�VRN�SRU�IHOKDOPR]yGiViW� 
8. Rendezzen el minden a padlón léYĘ� WiUJ\DW�� N�O|Q|VHQ�D�NiEHOHNHW�� KRJ\�PHJHOĘ]]H��KRJ\�

azokat a készülék magába szívja vagy beleakadjon. 
 
 
  



   
 

 

%H�NLNDSFVROiV 
Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a  gombot a készülék EHNDSFVROiViKR]��$�YLVV]DMHO]Ę�
bekapcsol és a készülék hangüzenettel jelzi, hogy készenléti módba lépett. Ha a készülék készenélti 
módban van és nincs a dokkolóra csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot a 
kikapcsoláshoz. Hangüzenet jelzi, hogy a készülék kikapcsol. 
 
Megjegyzés: 
$�NpV]�OpN�DXWRPDWLNXVDQ�EHNDSFVRO�D�GRNNROyKR]�FVDWODNR]WDWYD�pV�QHP�NDSFVROKDWy�NL�H]�DODWW� Ha 
kevés az energiaszint és 
 
Takarítás / 6]�QHWHOWHWpV 
 
Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a  JRPERW�D�WDNDUtWiV�HOLQGtWiViKR]��$�NpV]�OpN�PĦN|GpVH�
közben nyomja meg a  gombot a szüneteltetéshez.  
 
Megjegyzés: 
$�NpV]�OpN�QHP�KDV]QiOKDWy�IRO\DGpN�IHOW|UOpVpUH�� 
$�NpV]�OpN�QHP�WXGMD�HONH]GHQL�D�WDNDUtWiVW�HOHJHQGĘ�W|OWpV�QpON�O��7|OWVH�IHO�D�NpV]�OpN�DNNXPXOiWRUiW�
WDNDUtWiV�HOĘWW� 
$�NpV]�OpN�DXWRPDWLNXVDQ�YLVV]DWpU�D�W|OWĘ�GRNNROyKR]��KD�D]�DNNXPXOiWRU�W|OWpVL�V]LQWMH�OHFV|NNHQ� A 
NpV]�OpN DXWRPDWLNXVDQ�YLVV]DPHJ\�D�GRNNROyKR]��IHOW|OW��PDMG�D]�DGRWW�KHO\WĘO�IRO\WDWMD�D�WDNDUtWiVW� 
.pUM�N��PLQGHQ�NiEHOW�pV�YH]HWpNHW�V]HGMHQ�IHO�D�I|OGUĘO��QHKRJ\�D�NpV]�OpN UiIXVVRQ��(]�W|QNUHWHKHWL�
D�PHFKDQLNiW��DPHO\�QHP�WDUWR]LN�D�MyWiOOiV�NHUHWHLEH��WRYiEEi�EDOHVHWYHV]pO\HV��OHKHWVpJHV��KRJ\�D�
NpV]�OpN leránt eJ\�HOHNWURPRV�HV]N|]W��WĦ]�NHOHWNH]KHW��VWE���MHOHQWĘV�DQ\DJL�NiU�LV�NHOHWNH]KHW��.pUM�N��
H]W�PLQGLJ�WDUWVD�V]HP�HOĘWW� 
 
9LVV]DWpUpV�D�GRNNROyKR]���V]�QHWHOWHWpV 
 
Automatikusan: A készülék automatikusan visszatér a dokkolóhoz a takarítás végén. 
Kézi mód: Nyomja meg a  gombot, ezzel a készüléket a dokkolóhoz küldheti. 
9LVV]DWpUpV�N|]EHQ�D�MHO]ĘIpQ\�IHKpUHQ�YLOORJ�YDJ\�QDUDQFV�V]tQQHO��KD�NHYpV�D]�HQHUJLD�  
$�MHO]ĘIpQ\�IHKpUHQ�YLOORJ�W|OWpV�DODWW�pV�IHKpUHQ�YLOiJtW��KD�WHOMHVHQ�IHOW|OW|WW. 
 
Megjegyzés: +D� D� NpV]�OpN� KLED�PLDWW� QHP� WXG� YLVV]DWpUQL� D� GRNNROyKR]�� DNNRU� HOOHQĘUL]]H�� KRJ\�
QLQFVHQHN�DNDGiO\R]y�WiUJ\DN�D�GRNNROy�N|U�O�pV�KHO\H]]H�D�NpV]�OpNHW�D�GRNNROyUD� 
 
7LV]WtWiVL�PyGRN 
 
Takarítás során a készülék S-DODNEDQ�MiUMD�EH�D�WHU�OHWHW�pV�WpUNpSHW�NpV]tW�D�;LDRPL�+RPH���0L�+RPH�
alkalmazásban.  
 
Megjegyzés: NHU�OMH�D�NpV]�OpN�Np]L�PR]JDWiViW�PĦN|GpV�N|]EHQ��H]]HO�HOYHV]tWKHWL�D�SR]tFLyMiW�pV�
~MUD�IHO�NHOO�WpUNpSH]QLH�D�N|UQ\H]HWHW� DPL�FV|NNHQWL�D�WDNDUtWiV�KDWpNRQ\ViJiW 
 
1. Szél takarítás (Edge Cleanup) 
Válassza az „Edge cleanup” módot az alkalmazásban. Ebben az üzemmódban a készülék a széleket 
körbe takarítja, majd vár 30 másodpercet és visszatér a dokkolóra.  
 
2. Hely takarítás (Spot Cleanup) 
Az alkalmazásban kiválaszthat egy megjelölt helyet. Ebben a módban a készülék a megjelölt helyre 
megy és egy 1x1m-es területet takarít. 
 



   
 

 

3. ,GĘ]tWHWW�WDNDUtWiV��Scheduled Cleanup) 
$]�DONDOPD]iVEDQ�LGĘ]tWKHWL�D�WDNDUtWiV�LGHMpW��$�NpV]�OpN�D�EHiOOtWRWW�LGĘEHQ�DXWRPDWLNXVDQ�HONH]GL�D�
takarítást, majd visszatér a dokkolóra a takarítás végén 
 
6]tYyHUĘ�EHiOOtWiV �6XFWLRQ�3RZHU� 
 
Az alkalmazásban 4 beállítás közül lehet választani: Silent (Csendes), Standard (Normál), Medium 
(Közepes) és Turbo �(UĘV�. $]�DODSEHiOOtWiV�D�6WDQGDUG�IRNR]DW� 
 
9t]PHQQ\LVpJ�EHiOOtWiV��:DWHU�2XWSXW� 
 
Beállítható a készülék által használt víz mennyisége. Három módból lehet választani: /RZ (Kevés) –
(1), Medium (Közepes) - (2), és High (Nagy) - (3). Az alapbeállítás 7KH�GHIDXOW�PRGH�LV�0HGLXP����� 
 
:L),�~MUDLQGtWiVD 
 
(OĘIRUGXOKDW��KRJ\�D�PRELOWHOHIRQMiYDO�QHP�WXG�NDSFVROyGQL�D�WDNDUtWy�URERWKR]��NRQILJXUiFLyV�KLED�YDJ\�
D�URXWHU�DEQRUPiOLV�PĦN|GpVH�PLDWW��PHJYiOWR]RWW� MHOV]y��VWE Tartsa nyomva a  és a  gombot 
egyszerre 3 másodpercig, míg a készülék ki nem mondja: „Resetting the Wi-Fi connection and entering 
QHWZRUN� FRQILJXUDWLRQ� PRGH´�� +D� D� :LIL� NDSFVRODW� ~MUD� OHWW� LQGtWYD�� DNNRU� ~MUD� FVDWODNR]KDW� D�
NpV]�OpNKH]�D�PRELOWHOHIRQMiYDO� 
0HJMHJ\]pV��&VDN�����*+]-HV�KiOy]DWRN�WiPRJDWRWWDN� 
 
*\iUL�EHiOOtWiVRN�YLVV]DiOOtWiVD 
 
+D�D]�~MUDLQGtWiV�HUHGPpQ\WHOHQ��pV�D�NpV]�OpN�WRYiEEUD�VHP�PĦN|GLN�UHQGHOWHWpV-V]HUĦHQ��Q\RPMD�
meg tartsa nyomva a  JRPERW���PiVRGSHUFLJ��DPtJ�D�NpV]�OpN�NL�QHP�PRQGMD�Ä5HVWRULQJ�IDFWRU\�
VHWWLQJV´�� +D� EHiOOtWiVRN� VLNHUHVHQ� YLVV]DiOOWDN�� D� IHOKDV]QiOyL� DGDWRN� W|UOĘGQHN� pV� D� N|YHWNH]Ę�
KDOODWV]LN��Ä)DFWRU\�VHWWLQJV�UHVWRUHG�VXFFHVVIXOO\´ 
 
A MOBIL ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE 
 

A készülék WiFi hálózathoz csatlakoztatva akár távolról is, RNRVWHOHIRQUyO�YH]pUHOKHWĘ�D�;LDRPL���Mi 
Home alkalmazás segítségével. Töltse le és telepítse az alkalmazást 45�NyG�EHROYDViViYDO�YDJ\�
keressen rá az alkalmazásboltban. 
 

Nyissa meg az alkalmazást.  
Amennyiben szükséges, indítsa újra a WiFi modult a készüléken. 
Érintse meg „+” gombRW�D�MREE�IHOVĘ�VDURNEDQ�pV�adjon hozzá új eszközt.  
 
Jelölje ki a „Mi Robot Vacuum Mop Essential” terméket. Az alkalmazás 
DXWRPDWLNXVDQ� OHW|OWL� D� EHpS�OĘ� PRGXOW� HKKH]� D]� HV]N|]K|]�
(internetkapcsolat szükséges).  
 
Kövesse a további utasításokat: jelölje ki a WiFi hálózatot, amelyhez 
csatlakoztatni kívánja a légtisztítót (adja meg a hálózat nevét és a jelszót 
is). .|YHVVH�D�NLMHO]ĘQ�PHJMHOHQĘ�XWDVtWiVRNDW� 

 
  



   
 

 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
 
-DYDVROW�WLV]WtWiV�pV�FVHUH�LGĘWDUWDPRN 
 
Tartozék Tisztítási gyakoriság Javasolt csere 
2-az-egyben por 
és víztartály 

Minden használat után Ha elhasználódott vagy sérült 

6]ĦUĘ Hetente ��KDYRQWD��YDJ\�����yUD�KDV]QiODW�XWiQ� 
)ĘNHIH Hetente �-12 havonta (vagy 300 óra használat után) 
2OGDOVy�NHIH Havonta 3-��KDYRQWD��YDJ\�150 óra használat után) 
7LV]WtWy�NHIH Minden használat után Ha elhasználódott vagy sérült D�SRUYH]HWĘ�V]LOLNRQ 
.HIHNHUHW Havonta +D�D�NHIHNHUHW�V]LOLNRQ�JXPLMD�OiWKDWyDQ�

elhasználódott 
3HUHPpU]pNHOĘN Havonta Nem szükséges cserélni 
7|OWĘ�csatlakozók Havonta Nem szükséges cserélni 
Forgókerék Havonta Ha elhasználódott vagy sérült (szerviz által) 
)HOW|UOĘ�IHOWpW�WDUWy Minden használat után Ha elhasználódott vagy sérült 
)HOW|UOĘ�IHOWpW� Minden használat után 3-��KDYRQWD��OiWKDWy�HOKDV]QiOyGiV�HVHWpQ� 

 
Megjegyzés: .DSFVROMD� NL� D� NpV]�OpNHW� pV� YiODVV]D� OH� D� GRNNROyUyO��PLHOĘWW� NDUEDQWDUtást, tisztítást 
végez. 
$�WDUWR]pNRN�FVHUpMpQHN�V]�NVpJH�D�KDV]QiODWWyO�I�JJĘHQ�YiOWR]KDW. 
 
A 2-az-1-EHQ�Yíz-, és SRUWDUWiO\�WLV]WtWiVD 
 
1. 1\LVVD�IHO�D�NpV]�OpN�IHGHOpW��HPHOMH�NL�D��-az 1-ben víz-, és 
portartályt az ábra szerint. 
 
 
 
 
 
 
 
���9HJ\H�NL�D�V]ĦUĘW�pV�D�V]ĦUĘEHWpWHW�D�WLV]WtWiVKR]� 
 

 
 
  



   
 

 

3. Ürítse ki a tartály tartalmát. 7LV]WtWVD�NL�D�WDUWiO\W�D�WLV]WtWy�NHIpYHO��
PDMG�KHO\H]]H�YLVV]D�D�V]ĦUĘW 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Helyezze vissza a tartályt a porszívóba kattanásig, majd zárja le a 
SRUV]tYy�IHGHOpW� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)Ę�NHIH 
 

1. Fordítsa meg a készülékeW�pV�WiYROtWVD�HO�D�NHIH�IHGĘW�D�
retesz lenyomásával. 

2. +~]]D�IHO�D�IĘNHIpW�pV�WLV]WtWVD�PHJ�D�WHQJHO\pW� 
3. +DV]QiOMD� D� WDUWR]pN� IĘNHIH� WLV]WtWyW� D]� HVHWOHJHV�

iOODWV]ĘU�pV�KDM�HOWiYROtWiViKR]� 
4. 7HJ\H� YLVV]D� D� IĘNHIpW�� IL[iOMD� D� WDUWy� NOLSHNHW� D� IHGĘ�

megnyomásával. 
 
Megjegyzés: 
Javasolt 6-���KDYRQWD�FVHUpOQL�D�IĘ�NHIpW�D�PLQGLJ�����-os 
WLV]WtWiVL�KDWpNRQ\ViJpUW� 
 
 
 
 
  



   
 

 

6]HQ]RURN 
 
-DYDVROW�PLQGHQ�KyQDSEDQ�PHJWLV]WtWDQL�ĘNHW� 
 
Használjon egy puha ruhát a szenzorok 
megtisztításához: 

1. ��GE��SHUHP�pU]pNHOĘ�D�NpV]�OpN�DOMiQ� 
2. $�IDO�V]HQ]RU�D�NpV]�OpN�HOHMpQ�WDOiOKDWy�  

 
 
 
 
Oldalsó kefe  
 
Rendszeresen WiYROtWVD�HO�pV�WLV]WtWVD�PHJ�D]�ROGDOVy�NHIpW 
 

1. Fordítsa meg a robotot és távolítsa el a csavarokat az oldalsó 
NHIpEĘO� 

2. +~]]D�NL��PDMG�WLV]WtWVD�PHJ�D�NHIpW� 
3. Helyezze, majd csavarozza vissza (ajánlott csere 3-��KDYRQWD� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
)HOW|UOĘ�IHOWpW 
 
1. 1\RPMD�PHJ�D�IHOW|UOĘ�WDUWy�UHWHV]HLW�pV�WiYROtWVD�HO�D]�iEUD�DODSMiQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3HUHP�pU]pNHOĘN 



   
 

 

2. 7iYROtWVD�HO�D�WpSĘ]iUUyO�D�IHOW|UOĘ�IHOWpWHW��PDMG�FV~V]WDVVD�NL�D]�iEUD�V]HULQW��7LV]WtWVD�HO�D�IHOW|UOĘ�
IHOWpWHW�Yt]]HO�pV�KHO\H]]H�YLVV]D��KD�WHOMHVHQ�PHJV]iUDGW�  
-DYDVROW�D�IHOW|UOĘ�IHOWpW�FVHUpMH��-��KDYRQWD�YDJ\�DPLNRU�D]�pV]UHYHKHWĘHQ�HOKDV]QiOyGRtt. 
 

 
 
T|OWĘ�GRNNROy 
 
-DYDVROMXN��KRJ\�PLQGHQ�KyQDSEDQ�WLV]WtWVD�PHJ�D�GRNNROy�FVDWODNR]y�IHO�OHWpW�HJ\�SXKD�URQJJ\DO� 
 
)LUPZDUH�IULVVtWpVHN 
Az Mi ��;LDRPL +RPH�DONDOPD]iV�VHJtWVpJpYHO� WXGMD�D� NpV]�OpN�V]RIWYHUpW� IULVVtWHQL��$�PĦYHOHWKH]�
PLQLPXP�����DNNXPXOiWRU�V]LQWUH�YDQ�V]�NVpJ��$�YLVV]DMHO]Ę�/('�IHKpUHQ�YLOORJ�D�ILUPZDUH�IULVVtWpV�
alatt. 
 
HIBAELHÁRÍTÁS 
 
3UREOpPD�WtSXVD 0HJROGiV 
1. Bal kerék hiba Túl sok a lerakódás D�EDO� NHUpNHQ� YDJ\�QHP� IRURJ��(OOHQĘUL]]H��

hogy a bal kerék nincs-e beragadva. 
2. Jobb kerék hiba Túl sok a lerakódás D�MREE�NHUpNHQ�YDJ\�QHP�IRURJ��(OOHQĘUL]]H��

hogy a jobb kerék nincs-e beragadva. 
���3HUHPpU]pNHOĘ�KLED A SHUHPpU]pNHOĘ�QHP�PHJIHOHOĘHQ�PĦN|GLN��(OOHQĘUL]]H��KRJ\�D�

SHUHPpU]pNHOĘ�QLQFV-H�HONRV]ROyGYD�YDJ\�HOW|PĘGYH� 
4. Kevés energia Az akkumulátor hamarosan lemerül. Helyezze a porszívót a 

dokkolóra.  
���hWN|]Ę�KLED $]��WN|]Ę�QHP�PHJIHOHOĘHQ�PĦN|GLN�YDJ\�EHV]orult. (OOHQĘUL]]H��

KRJ\�D]��WN|]Ę�QLQFV�EHV]RUXOYD�� 
���)ĘNHIH�KLED 7~O�VRN�D�OHUDNyGiV�D�IĘNHIpQ�YDJ\�QHP�IRURJ��(OOHQĘUL]]H��KRJ\�D�

IĘNHIH�QLQFV-e beragadva. 
���2OGDOVy�NHIH�KLED 7~O�VRN�D�OHUDNyGiV�D]�ROGDOVy�NHIpQ�YDJ\�QHP�IRURJ��(OOHQĘUL]]H��

KRJ\�D]�ROGDOVy�NHIH�QLQFV-e beragadva. 
8. Ventilátor hiba $�YHQWLOiWRU�QHP�IRURJ�YDJ\�PDJDV�IHV]�OWVpJHW�NDS��3UyEiOMD�PHJ�

~MUDLQGtWDQL�D�NpV]�OpNHW��+D�D�SUREOpPD�WRYiEEUD�LV�IHQQiOO��OpSMHQ�
kapcsolatba a szervizzel. 

9. 3RU�Yt]WDUWiO\ A 2-az-HJ\EHQ� SRU� pV� Yt]WDUWiO\� QHP� IHOLVPHUKHWĘ�� (OOHQĘUL]]H��
KRJ\�PHJIHOHOĘHQ�YDQ-e behelyezve. 

10. Töltési hiba (OOHQĘUL]]H�� KRJ\� D� NpV]�OpN� PHJIHOHOĘHQ� FVDWODNR]WDWYD� YDQ-e 
dokkolóhoz. 

11. Kevés víz A víztartályban kevés víz van. TöltsH�IHO�D�Yt]WDUWiO\W� 
12. A porszívó nincs a talajon Helyezze a porszívót sík terepre és indítsa el újra. 

 
 


